
Protokoll 

Styremøte i Norges Bryteforbund 
Søndag 05.02.2023 
På Ullevål Stadion/Teams 
 
 

Tilstede: 
 
Anette Kure    President  
Oddbjørn Hanssen  Visepresident  
David Eilertsen,  Styremedlem      
Ann-Kristin Stubberød Styremedlem  
Christian Andresen  Styremedlem  
Tom Edvard Ravndal   Varamedlem 

Gudrun Høie   Varamedlem  

 
Morten Sandnæs           Generalsekretær 

 
Forfall: 
Britt Eli Pedersen   Styremedlem 

 

Saksliste: 

SAK 2023.14  B  Godkjennelse av dagsorden 
 

Beslutning: 
Forslaget til dagsorden ble godkjent 

SAK 2023.15  B  Godkjennelse av protokoll 
Styreprotokoll fra 10/1 ble behandlet. 
 
Beslutning: 
Protokollen fra 10/1 ble godkjent 

SAK 2023.16  R  Rapport – Administrasjon 
• NIF 

o Anette deltatt i møte vedr ting sammensetning 

o Anette deltatt i møte vedr deltagelse utøvere fra 

Russland og Belarus 

o Anette deltatt på SFF møte ang tingsaker og 

streaming. 

o Anette skal holde et innlegg for NIF om hvordan vi 

benyttet VM til internasjonalt politisk arbeid 

 

• Annet adm 

o Tildeling støtte fra Like Muligheter prosjektet. 

Lambertseter og Tromsø tildelt kr 30.000. 

Fredriksten/National og SP 09 tildelt kr 20.000. Flere 

søknader, men de treffer ikke helt i forhold til 

målsetting bruk av midler. 



o Samarbeidsprosjekt med Lambertseter om 

samling/camp og trenerutvikling (UWW kurs) i 

forbindelse med Oslo Wrestling Open i juni. 

o Styret i aksjeselskapet vi hadde i forbindelse med 

VM er endret. 

o Tildeling av Bragdmerker (se epost i styremappa) 

o Ny sesong av «hodet i klemme», har oppstart 27 

februar. Vi har sett igjennom de fire første episodene 

o Utfordringer rundt Streaming. Er i dialog med NIF til 

hvordan det skal løses. Gjelder også resultatlister. 

o Foreløpig to interesserte i å være med i «teknisk 

komite». Morten og David innkaller til første møte. 

 

• Utvikling 

o  

• Para 

o Webinar om paraidrett gjennomføres 8. og 15. 

Februar. God påmelding. 

o Morten og Emilie skal ha møte med Sverige om 

mulig samarbeid på paraområdet. 

o Morten, Emilie og Norges Bokseforbund har hatt 

oppstartsmøte med Krafttaket for pilotprosjektet 

“Oppstartsgrupper parabryting og paraboksing”. 

Pilotprosjektet starter opp i februar, og Emilie har 

oppstartsmøte med SP09 torsdag 02.02. 

o 2 FAF-studenter ved NIH i praksis i parastillingen i 

uke 6. 

o Emilie er i gang med søknad om midler fra Lotteri- 

og stiftelsestilsynet. Søknadsfrist 16.02. Et felles 

prosjekt for bryteforbundet, bokseforbundet og 

kampsportforbundet. 

o Emilie i gang med forslag til målsettinger om 

paraidrett til strategiplanen. Tar utgangspunkt i NIF 

sin parastrategi. 

o Emilie har fått fast stilling.  

o Se også referat fra styringsgruppemøte Para i 

styringsmappen.  

o Markering av Rockesokkdagen sammen med Nordic 

Blu den 21 mars i Bjølsenhallen. 

• Håndbak 

o Vi blir dessverre ikke Para-gren under paralympic i 

2028 

o Sendt søknad til Sparebankstiftelsen Hallingdalen 

knyttet til etablering av klubber i Hallingdalen. 

• Andre ikke olympiske grener 
 

o Grappling  

Mottatt eposter fra Ivan Tomasetti vedr deltagelse i 

Grappling mesterskap. UWW har midler til å støtte 

utøvere til deltagelse. 

 



Bør få kommunisert fordelene med å registrere seg 

eller klubber under NBF til eksisterende miljøer, men 

inntil de er der, kan en ikke motta støtte. 

 
• Breddekomiteen 

o Se referat fra komiteen 

 
• Dommerkomiteen 

o Se referat fra komiteen 

 
Beslutning: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 
 
Beslutning vedr Grapling: Må være medlemmer av NBF før vi kan gå 
videre. Miljøet må bygges opp via klubbene våre eller en må starte opp 
nye klubber. 
 

SAK 2023.17   R  Rapport Sport 
 
Morten orienterte på vegne av Thor om sportslig status. 

• Status ungdom og junior menn  

• Status senior menn 

• Evaluering/prosess Grace 

• Evaluering øvrige damer 

 
Beslutning: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 
 

SAK 2023.18  B Arbeidsinstruks LL trenere 
 

Morten, Thor og Erling (OLT) har laget forslag til funksjonsbeskrivelse 
(stillingsinstruks) for landslagstrenere (damer) 
 

Beslutning: 
Dokument legges i styremappa og gjennomgås på neste styremøte 
 

SAK 2023.19  B Økonomi 
Gjennomgang av rapport per 5 februar 

 
Beslutning: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 
 

SAK 2023.20   R/B Ledermøte og kickoff 2023 
Morten legger inn eget dokument i styremappa og alle må inn og legge 

til tema en kan tenke seg å ta opp på samlingen. 



 
Beslutning: 

 
Gjennomgang av foreslåtte tema på neste styremøte 
 

SAK 2023.21   R/B NM 2024 
Bodø er eneste formelle søker til senior NM 2024. Braatt og Urædd har 
indikert interesse, men ikke mottatt søknad. 
 
Viktig å sette datoer for NM 2024 
 
Beslutning: 
Bodø tildelt senior NM 2024 
 
Datoer for NM 2024 settes opp av adm og landslagssjef. 

SAK 2023.22  R/B Tildeling diplom 
 

Forslag fra Narvik AK om tildeling av NBF store diplom til Kathrine 
Johnsen og Alik Sjamojev. 
 
Styret foreslår at Ørjan Wenberg tildeles NBF sin hedersmedalje. 

 
Beslutning: 
Kathrine Johnsen og Alik Sjamojev tildeles NBF store diplom ifm 
ungdom og junior NM i Narvik. 
 
Ørjan Wenberg tildeles NBF hedersmedalje på et sted/arrangement 
som passer. 

SAK 2023.22  Eventuelt 
Søknad fra Oslo og Akershus krets om å arrangere KM 16 september. 

 
 
Beslutning: 
 
Det ble besluttet at søknad godkjennes under forutsetning av at det 
ikke kolliderer med andre nasjonale stevner 
 

 
Styret avsluttet dagen med å jobbe med strategi/langtidsplan 
 
 
 
Mer var ikke til behandling. 
 
 
Oslo 05.02.2023 
 
 
 

Anette Kure   Oddbjørn Hanssen   Britt Eli Pedersen 



President   Visepresident    Styremedlem 
 
 

   
David Eilertsen  Ann-Kristin Stubberød  Gudrun Høie  
Styremedlem    Styremedlem    Varamedlem   
 
 
 

Morten Sandnæs 
Generalsekretær 


